ENERGY SAVING SOLUTIONS

Fabrikant van hoog rendement
zonneboilers
Cashback aanvraag indienen

De voordelen van HRsolar zonneboilers
Tot 70% besparen op uw gasverbruik voor tapwater
Hoogste rendement volgens Consumentenbond
Nederlandse kwaliteit

Bereken in 3 stappen hoeveel u kunt besparen met HRsolar
zonneboilers

zonneboiler calculator
Overzicht zonneboilers

Hoe werkt het
Bij een zonneboiler wordt leidingwater indirect verwarmd door (zon)
licht met behulp van zonnecollectoren. Het warme water wordt
opgeslagen in een voorraadvat (warmteaccu). Als het vat leeg is of nog
niet op temperatuur springt de Cvketel bij zodat u altijd warm water
heeft. Met een zonneboiler bespaart u op deze manier fors op uw
gasrekening. Vaak worden zonnecollectoren verward met
zonnepanelen.

Klik HIER voor een animatie over het verschil tussen beide technieken.

Onze oplossingen
HRsolar biedt een aantal standaard oplossingen. Met het basis systeem
wordt tapwater verwarmd door zonneenergie. Met het combinatie
systeem wordt naast tapwater ook uw woning verwarmd met behulp
van de zon. De totaaloplossing biedt u maximale besparing door de
zonneboiler te combineren met een warmtepomp en zo nog minimaal of
geen gas meer te gebruiken.

Basis systeem
Warm tapwater
Subsidie

€ 574 
€ 2.167

bad, douche en wastafel

optie: wasmachine

optie: vaatwasser

meer info

bekijk video

Combinatie systeem
Warm tapwater en woning verwarming
Subsidie

€ 991 
€ 2.014

bad, douche en wastafel

optie: wasmachine

optie: vaatwasser

woning verwarming

meer info

bekijk video

Totaal oplossing
Combinatie met warmtepomp
Subsidie

€ 3.700 
€ 4.600

bad, douche en wastafel

optie: wasmachine

optie: vaatwasser

woning verwarming

warmtepomp

meer info

bekijk video

Meest gekozen zonneboilers
Onderstaand de meest gekozen zonneboiler systemen door andere
slimme investeerders die u voor zijn gegaan.

Bekijk ook onze andere producten:
complete
sets, collectoren, voorraadvaten, montagesystemen, pompsets, expansievaten, installatiematerialen
en opties en overzicht zonneboilers.

*Opbrengst en prijs is indicatief. Prijs is inclusief BTW, installatie en ISDE subsidie.
Prijzen kunnen afwijken bij verschillende situaties.

Subsidie

€ 918

Zonneboiler HRS 120(L)/2,5 Tapwater
120 liter liggende boiler met 1 collector
Geschikt voor: 23 personen
Opbrengst ca: 2041 – 2453 kWh

Vanaf:

€ 1.975,00*

bekijk

Subsidie

€ 1.262

Zonneboiler HRS 200/5,0 Tapwater
200 liter staande boiler met 2 collectoren
Geschikt voor: 4 personen
Opbrengst ca.: 4.000 kWh/jaar

Vanaf:

€ 2.500,00*

bekijk

Subsidie

€ 1.913

Zonneboiler HRS 200D/7,5 Tapwater + verwarming
200 liter staande boiler met 3 collectoren
Geschikt voor: 45 personen
Opbrengst ca.: 6.500 kWh

Vanaf:

€ 4.000,00*

bekijk

Subsidie

€ 587

Zonneboiler HRS 120(L)/1,6 Tapwater

120 liter liggende boiler met 1 collector
Geschikt voor: 2 personen
Opbrengst ca.: 1500 kWh/jaar

Vanaf:

bekijk

€ 2.250,00*

Subsidie

€ 941

Zonneboiler HRS 120/3,2 Tapwater
120 liter liggende boiler met 2 collectoren
Geschikt voor: 23 personen
Opbrengst ca: 2329 – 2951 kWh

Vanaf:

€ 2.500,00*

bekijk

(ISDE) Subsidie regeling 2016
Vanaf 1 januari 2016 bestaat er de subsidieregeling ISDE
(investeringssubsidie duurzame energie). Deze subsidie verlaagt bij de
aanschaf van een zonneboiler de netto prijs aanzienlijk. Het voordeel
loopt op van € 380 – € 1.600! Voor meer informatie over deze subsidie;
kijk op informatie & subsidies. Benieuwd welke zonneboiler bij uw
woonsituatie past en hoeveel u kunt besparen per jaar?
Onze zonneboiler calculator rekent het voor u uit. Op
onze zonneboilers pagina vindt u een overzicht van de verschillende
HRsolar zonneboilers en wilt u weten waar in Nederland onze
zonneboiler systemen verkocht worden, kijk dan bij verkooppunten.
Lees hier alles over de subsidie

Subsidie

€ 991

Zonneboiler HRS 200(L)D/4,8 Tapwater + verwarming
200 liter liggende boiler met 3 collectoren
Geschikt voor: 3 – 4 personen
Opbrengst ca: 4066  4996 kWh

Vanaf:

€ 4.000,00*

bekijk

Al 7 jaar op rij het hoogste rendement
Investeert u in een HRsolar zonneboiler dan krijgt u het hoogst haalbare
rendement. HRsolar mag al 7 jaar met recht zeggen dat het de hoogste
opbrengst heeft van de te verkrijgen zonneboilersystemen in
Nederland. Inmiddels is dit door diverse onafhankelijke testinstituten
bewezen zoals KIWAGastec en het Duitse gerenommeerde ISFH
(t.b.v. SolarKeymark). Ook de consumentbond heeft ons systeem
getest en daarmee als best presterende beoordeeld! (* test april 2016).
Lees hier meer over het rendement van zonneboilers Wilt u het zelf
zien? kijk dan hier naar een aantal live systemen

Over HRsolar
HRsolar is producent van de gelijknamige serie zonneboiler systemen
(ook wel zonnewarmte of zonthermische systemen genoemd). Deze
innovatieve zonneboilers worden in eigen beheer ontwikkeld én
geproduceerd. Zonneboilers van HRsolar onderscheiden zich door de
hoogste opbrengst van Nederland. Door de montageeenvoud en het
hoogste rendement, zijn de totale investeringskosten van de HRsolar
zonneboiler systemen laag. Benieuwd naar welke zonneboiler bij u past

en hoeveel u kunt besparen per jaar? Onze zonneboiler
calculator rekent het voor u uit.

Onze website informeert u onder andere over; “Hoe werkt een
zonneboiler”, “wat levert een zonneboiler op” en “wat kost een
zonneboiler”.
Weten hoe uw zonneboiler wordt gemaakt? Neem hier een kijkje in
onze fabriek

